
מוזיאון היהלומים (מתוך מאמר בעיתון)

ִ ׂשַ ּיית היהלומים בישראל היא ָוִתיָקה מאוד. מוזיאון היהלומים  ַ ּתֲע

ַ ׁשע מאות שמונים ושש. ְ ּת ְ ׁשַנת אלף  ִ ּב הוא צעיר יותר. הוא ה ּוַקם 

המוזיאון מספר את הסיפור של היהלומים. הוא מספר גם את 

הסיפור של ענף היהלומים הישראלי. המוזיאון נמצא על יד 

ְ ּבֵאז ֹור זה ִמְתַנֵהל ִמְסָחר  הבורסה הישראלית ליהלומים ברמת גן. 

ִ ּמי ביהלומים. ֵ ּביְנְלֻא

היהלום הוא המינרל היקר ביותר בעולם. במוזיאון היהלומים 

ֵ ּבי  ְ ׁשַל אפשר ללמוד איך הוא נ ֹוַצר, איפה מוצאים אותו, מהם 

ִ ּמְסָחר  ּב ֹו  ְ ּתכ ּונ ֹות שלו. אפשר גם ללמוד על ַה ָהִעי ּב ּוד שלו, מהם ַה

ְ ּבענף התכשיטים, בענף הנוי  ִ ׁשים השונים שעושים בו  ִ  ּׁשי ּמ ּו ועל ַה

 ּוֶבענף התעשייה.   

ֵ ּמ ׁש בהרבה ֶאְמָצִעים כדי לספר את הסיפור של  ַ ּת ְ ׁש המוזיאון ִמ

ָ ּצִגים. אפשר לראות, מאחורי ויטרינות,  היהלומים. יש בו הרבה ֻמ

יהלומים נ ֹוְצִצים ויפים במיוחד.  דרך נ ֹוֶסֶפת כדי ללמוד בה על 

יהלומים היא סרטים. יש הרבה ִסְרֵטי וידאו. הסרט הכי חשוב 

ֶ ּבֶטן ָהֲאָדָמה ְלִל ּב ֹו של האדם.  שאפשר לראות במוזיאון ִנְקָרא: ִמ

אפשר להרחיב את ַהֶ ּיַדע על היהלומים עוד ועוד. אפשר להתיישב 

על יד מחשב במוזיאון ולקבל עוד ועוד ֵמיָדע. המוזיאון ֶנֱהֶנה מכל 

ִ ׁשים הטכנולוגיים האחרונים. ַהִחי ּד ּו



industrie   ׂש ּי ֹות ִ ַ ּתֲע ִ ׂשָ ּייה  נ    ַ ּתֲע
תעשיית המזון, תעשיית התרופות, תעשיית הבשר

ancien, seniorָוִתיק  ָוִתיָקה ותיקים ותיקות
תעשייה ותיקה. תעשייה חדשה. תעשייה צעירה. אזרח ותיק הוא 

אדם בגיל הפנסיה.

a été créé, fondé ה ּוַקם, ה ּוְקָמה, ה ּוְקמ ּו
צה"ל הוקם, אקדמיה הוקמה, ערים הוקמו

branche ָעָנף ז  ֲעָנִפים
ְ ּסָעָרה, ענף ספורט, ענפי ספורט,  ַ ּב ענף עץ, ַעְנֵפי העץ, ענף נפל מהעץ 

ענפי כלכלה, ענפי הלבשה, ענפי טכנולוגיה

commerce  ִמְסָחר  ס,ח,ר
מסחר בבורסה, מסחר בינלאומי, מסחר אלקטרוני, המסחר בעולם 

ִ ּתיק, המסחר בעולם המודרני ָהַע

se dérouler  ְלִהְתַנֵהל:  ִמְתַנֵהל  ִמְתַנֶהֶלת ִמְתַנֲהִלים ִמְתַנֲהל ֹות  נ.ה.ל
התפעל

התנהל קמפיין, התנהלה שיחה, התנהלו הדברים

se créer ְלִהיָ ּווֵצר: הווה: נ ֹוָצר נ ֹוֶצֶרת נ ֹוָצִרים נ ֹוָצרות  י.צ.ר
עבר: נ ֹוַצר נ ֹוְצָרה נ ֹוְצר ּו

איך נוצר צונמי? איך נוצרת רעידת אדמה? איך נוצרים גזים בבטן? 
איך נוצרים תאומים?

סרקוזי נוצר בשביל קרלה וקרלה נוצרה בשביל סרקוזי, אני 
נוצרתי בשבילך ואת נוצרת בשבילי, איך נוצרו החיים על פני כדור 

הארץ? איך נוצרו כוכבים? איך נוצרו עננים?

étape ּבים ִ ְ ׁשַל ָ ׁשָלב   ז  
ֵ ּבי החיים  ְ ׁשַל ְ ּבִלי ּמ ּוד השפה,  ִ ּבים  ְ ׁשַל השלב האורלי אצל התינוק, 

מהלידה ועד המוות

adaptation, transformation, façonnage ִעי ּב ּוד ז  ִעי ּב ּוִדים
עיבוד מוזיקלי, עיבוד קולנועי, עיבוד תיאטרוני, עיבוד מזון, עיבוד 

עורות, עיבוד נפט  



qualité, trait, caractéristique ּתכ ּונ ֹות ְ ְ ּתכ ּוָנה ז  
מהן התכונות של מייקל ג'קסון? איך עוברות תכונות מדור אל 

דור? איזה תכונות את מחפשת אצל הבחור שאתו תרצי להתחתן? 
איזה תכונות אתה מחפש אצל הבחורה שאתה תרצה להתחתן?

moyen ֶאְמָצִעי  ז   ֶאְמָצִעים
ִ ּיים, ֶאְמָצִעי ֶרט ֹוִרי, ֶאְמָצִעים  ָ ּמנ ּוִת ָ ּמנ ּוִתי, ֶאְמָצִעים או ֶאְמָצִעי או

ֹ ׁשֶרת, ֶאְמְצֵעי תקשורת (מדיה)  ִ ּתְק ִ ּיים,  ֶאְמָצִעי  ֶרט ֹוִר

emploi, utilisation ׁשים ִ ִ ׁשי ּמ ּו ִ ׁשי ּמ ּו ׁש  ז  
ֶ ׁשק כימי ְ ּבֶנ ֵ ׁשב, שימוש בנייד, שימוש  ְ ּבַמְח ִ ׁש ּמ ּו ׁש 

utiliser ּמ ׁש ב-  ש.מ.ש  התפעל ֵ ַ ּת ְ ׁש ְלִה
ְ ּמ ׁש ֹות ַ ּת ְ ׁש ִ ׁשים ִמ ְ ּמ ַ ּת ְ ׁש ֶ ׁשת ִמ ֶ ּמ ַ ּת ְ ׁש ֵ ּמ ׁש ִמ ַ ּת ְ ׁש ִמ

אני משתמשת במחשב אבל לא בנייד. רוב האנשים משתמשים 
בנייד. הוא משתמש הרבה באנגלית בעבודתו.

scintillant נ ֹוֵצץ נ ֹוֶצֶצת נ ֹוְצִצים נ ֹוְצצ ֹות
לא כל הנוצץ-זהב. שמן גוף נוצץ. מניקור נוצץ. כוכבים נוצצים.

connaissance ֶיַדע   ז
יש לו ידע רחב בנושאים רבים ושונים.

information (אינפורמציה)  ֵמיָדע  ז
אפשר לקבל מידע על הטיול הזה? אפשר לקבל מידע על הקורס? 
מה המחיר שלו, כמה פעמים בשבוע יש שיעורים, כמה זמן נמשך 

כל שיעור?


